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Després del 13 de novembre

USTEC.STEs demana reunions als grup
i avança la necessitat de continuar les

El dijous dia 20 de novembre USTEC·STEs ha registrat al
Parlament de Catalunya una petició escrita als grups parlamentaris del PSC, ERC, ICV i CiU amb la intenció de presentarlos durant el mes de desembre les nostres esmenes al projecte
de llei d'educació de Catalunya i tractar de negociar-les amb
cada grup.
USTEC·STEs, que ha estat organitzant xerrades i debats en
els centres educatius amb el professorat i amb pares i mares,
organitzacions veïnals i culturals i d'estudiants, continuarà
explicant la llei i recollint el sentiment de la comunitat educativa per tal de fer-lo arribar directament als grups parlamentaris.
La massiva participació d'amplis sectors de la comunitat
educativa en les mobilitzacions del 14 F i del 13 N constituei-

xen un clamor que no pot ser desatès per aquells que se suposa són els nostres legítims representants. No obstant, les declaracions públiques d'aquests grups parlamentaris són encara
lluny del sentiment de la comunitat educativa.
Per això mateix, fem una crida al professorat i a tota la comunitat educativa a seguir molt de prop els esdeveniments i a continuar debatent als centres tant propostes sobre la llei com l'oportunitat de plantejar noves mobilitzacions
USTEC·STEs manté el mateix compromís amb la unitat sindical que va fer possible les mobilitzacions del 14 F i lamenta
profundament que, malgrat els seus esforços per mantenir la
unitat sindical en la convocatòria del 13 N, alguns sindicats se'n
despengessin en anteposar la defensa de determinats contin-

www.novolemaques

Ja som molts i moltes!
Signa tu també el manifest de r

USTEC·STEs
Eina Sindical d’Informació 409 / Desembre 2008

3

ps parlamentaris
s mobilitzacions
guts del Pacte Nacional, com el concepte de servei públic o la
sisena hora i la seva gratuïtat per als centres privats concertats,
a buscar els punts de consens necessaris per aturar aquesta llei.
Un Pacte Nacional que, després de dos anys i mig d'aplicació, considerem que no ha donat resultats apreciables. Tornar a
presentar-lo ara com el punt principal contra la llei ens sembla
una equivocació i un element de divisió de la comunitat educativa, ja que amplis sectors han viscut aquest pacte com un
element negatiu per a l'ensenyament públic.

Les mobilitzacions del 14 F
i del 13 N constitueixen un
clamor que no pot ser desatès
per aquells que se suposa són
els nostres legítims
representants
Per això USTEC·STEs considera necessari obrir un procés de
reflexió amb CCOO i UGT i amb la resta de sindicats per tal
de buscar punts de consens que ens permetin de reprendre una
mobilització unitària contra aquest projecte de llei, fins a aconseguir una llei catalana d'educació que respongui autènticament a les necessitats que té ara mateix l'ensenyament públic
per tal de millorar-ne la qualitat.
En tot cas, USTEC·STEs reitera la ferma voluntat de convocar
noves mobilitzacions si les demandes plantejades pel professorat i la resta de la comunitat educativa continuen sense ser ateses.

Hem de continuar fent
sentir la nostra veu
USTEC·STEs vol enviar un missatge de felicitació a tot el
professorat que el passat 13 de novembre va expressar el
seu rebuig a la LEC, ja fos fent vaga, ja fos participant en
les manifestacions o bé expressant públicament el seu
rebuig.Creiem que l'esforç de tota la comunitat educativa,
professorat, pares i mares, estudiants i sindicats va fer possible l'èxit que va tenir la jornada, malgrat tots els entrebancs que, des de diferents àmbits, ens van posar.
L'assistència massiva a les manifestacions i el seguiment
de la convocatòria de vaga, van fer sentir la nostra veu tot
i la desfiguració que en van fer, tant el Departament com
els mitjans de comunicació oficials. Esperem que el
Conseller en prengui nota.
La defensa de l'educació pública, de l'organització democràtica dels centres i de les condicions de treball del professorat, són qüestions bàsiques per a la millora de l'educació en el
nostre país. La nova LEC no respon en absolut als problemes
que tenim plantejats en els centres públics i no ajuda a millorar ni la qualitat ni l'equitat del nostre sistema educatiu.
Us animem, doncs, a continuar fent sentir el vostre
rebuig, a presentar propostes i a participar en futurs actes
i mobilitzacions en contra d'aquesta llei.
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rebuig a la LEC

En defensa de l'ensenyament públic
No volem aquesta llei!
Presentació

propis mitjançant donacions i venda de productes, fins a la
possibilitat de l’endeutament. Una pràctica que agreujarà les
diferències entre centres segons el seu entorn social i territorial.
En aquest sentit, planteja un model de gestió en els centres
públics de tipus gerencial, jerarquitzat i autoritari, totalment
oposat a la gestió democràtica, que reduirà el paper de les
estructures de participació i govern del professorat i de les
famílies (claustres i consells escolars) a formar part del decorat, alhora que desregularitzarà les actuals condicions de treball del professorat, agreujarà la precarietat laboral de
sectors del professorat i individualitza les relacions laborals.
La proposta que fa d’inversió pública en
educació, a més de ser del tot insuficient,
no prioritza en absolut la inversió en
l’ensenyament públic, la qual cosa
agreujarà els problemes de massificació a les aules, de manca de professowww.novolemaquestallei.cat rat per atendre la diversitat de l’alumnat i de manca d’instal·lacions, que
pateixen actualment els centres públics.

El govern de la Generalitat ha tramès al Parlament el projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Davant aquest
fet, USTEC·STEs, ASPEPC-SPS i CGT ens adrecem als treballadors i les treballadores i a la ciutadania en general per
informar de les mesures que aquest projecte comporta i valorar-ne les conseqüències.
Entenem que aquest projecte de Llei no resol els problemes
que avui pateix l’ensenyament públic, ans el contrari, avança
cap a la privatització i l’organització empresarial dels centres
públics. És per això que us convidem a fer públic el
vostre rebuig a l’esmentat projecte de Llei, a participar activament en totes les mobilitzacions
i a adherir-vos, com a organització i/o
personalment, a aquest manifest.

Manifest
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El projecte de Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) suposa l’obertura de
vies per avançar en el camí de la privatització de sectors de l’ensenyament
públic com el tram educatiu de 0-3
anys, la formació professional, el batxillerat nocturn, la formació de persones
adultes, centres educatius en zones desafavorides i d’altres, com els serveis educatius, les
activitats extraescolars…
A més, fa possible la consolidació i, fins i tot l’increment,
del transvasament de diners públics cap a les patronals de
l’ensenyament privat concertat, majoritàriament religioses, ja
que manté les condicions que permeten a les esmentades
patronals continuar seleccionant l’alumnat pel seu nivell econòmic i per l’origen cultural i social en els processos de matriculació. Prioritza l’oferta educativa del sector privat i confereix a l’ensenyament públic un caràcter subsidiari, alhora que
reforça la ideologia dels esmentats centres privats. En definitiva, consolida el poder de les patronals, agreuja la posterior
divisió social del treball en funció del tipus d’escola i afavoreix l’enfortiment de l’ensenyament confessional.
La seva aposta per la municipalització de l’ensenyament
públic, a través de consorcis i/o fórmules equivalents, i la creació de centres municipals, suposarà una dispersió i un desmembrament de l’ensenyament públic que el poden condemnar a un lent procés de privatització, així com també a la desestructuració organitzativa i en l’aplicació de les polítiques
educatives, curriculars i lingüístiques.
El projecte atorga també als centres educatius un caràcter
empresarial i comercial, ja que els permet de completar el
finançament públic amb l’obtenció de recursos econòmics

En definitiva, les mesures que proposa la llei tendeixen a
mercantilitzar l’educació al nostre país, prioritzen unes condicions que agreugen la desigualtat entre els centres i entre
l’alumnat i suposen un atac a l’ensenyament públic, que és
l’únic que pot garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a
una educació pública, laica i de qualitat per a tothom, sigui
quin sigui el seu nivell social, econòmic i cultural.
Exigim la retirada d'aquesta llei.
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